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Assaku alevikus Järve tee 4 asuva
OÜ Eesti Sai projekti „Pagaritoodete
tootmistsehhi sisustamine“ keskkonnamõju
hindamise mittealgatamine
Rae Vallavalitsus on tutvunud OÜ Eesti Sai poolt koostatud projektiga „Pagaritoodete
tootmistsehhi sisustamine“. Projekti eesmärgiks on Assaku alevikus Järve tee 4
asuvasse tootmishoonesse soetada ja uuendada vanu seadmeid külmutatud
pagaritoodete tootmiseks. Projekti eesmärgiks on olemasoleva tootmisvõimsuse
suurendamine ja kvaliteedi stabiilsuse tagamine, ettevõtte toodangu mitmekesistamine
toodetega, mida ei ole veel ettevõttes toodetud ning ekspordi suurendamine.
Kondiitritooteid tehases ei tooda, vaid ainult lihtpagaritooted (pirukad, saiakesed,
taignad, baguettid). Tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju,
samuti ei seata ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Antud tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 tegevuste nimistusse, mille puhul peaks algatama
igal juhul keskkonnamõjude hindamist. Toiduainetööstus on välja toodud KeHJS § 6
lõige 2 punktis 7. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade,
mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud
loetelu“ § 7 punkti 8 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang
anda toiduainetööstuse juhul, kui toimub maiustuste, kondiitritoodete või siirupi tootmine
valmistoodangu mahuga üle 100 tonni ööpäevas. Antud juhul ei toodeta kondiitritooteid,
vaid lihtpagaritooteid ning seda kuni 10 tonni päevas.
Juhindudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11
lõikest 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille
korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud
loetelu“ § 7 punktist 8, Rae Vallavolikogu 19. Novembri 2013 otsuse nr 17 „Seadusega
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse
delegeerimine Rae Vallavalitsusele“ punktist 1 ning arvestades eespool välja toodut ning
tulenevalt asjaolust, et planeeritu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma negatiivset
keskkonnamõju, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist OÜ Eesti Sai projektile „Pagaritoodete
tootmistsehhi sisustamine“.

2. Keskkonnamõju hindamise läbiviimine seadmete paigaldamiseks ei ole vajalik, sest
projekti kontekstis ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid kõrvalmõjusid.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega
vara.
3. Käsitletava projekti arendajaks on OÜ Eesti Sai, aadress Järve tee 4, Assaku alevik,
Harjumaa, 75301, kontaktisikuks Timmo Põder e-post timmo@eestisai.ee.
4. Otsustajaks on Rae Vallavalitsus, aadress Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa;
kontaktisikuks Birgit Parmas tel 6056 745, e-post birgit.parmas@rae.ee.
5. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae
valla koduleheküljel www.rae.ee ja Rae Vallavalitsuses aadress Aruküla tee 9, Jüri,
75301 Harjumaa.
6. Teatada keskkonnamõju hindamise mittealgatamisest Ametlikes Teadaannetes ja
ajalehes Harju Elu.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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